
ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ năm 2024 
của tỉnh Quảng Ngãi 

   Thành phố Hồ Chí Minh, 

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được Thông báo 
số 33/TB-SKHCN ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Quảng Ngãi về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 
2024 (Thông báo đính kèm). Trên cơ sở đó, ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thành 
viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi Thông báo đến các tổ chức, nhà khoa học trong 
đơn vị biết và tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ phù hợp với định hướng của tỉnh 
Quảng Ngãi theo như Thông báo trên.  

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu hướng dẫn tại Thông báo nói trên 
và gửi về các địa chỉ sau trước ngày 31 tháng 3 năm 2023: 

1. Bản giấy nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Quảng Ngãi, số 202A Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi. Bản điện tử file word gửi đến hộp thư điện tử: skh@quangngai.gov.vn, điện 
thoại: 0255.855.6005; 

2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.3724.2160 số nội bộ 1366, thư 

điện tử: huongpt@vnuhcm.edu.vn để theo dõi và hỗ trợ. 
Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (để báo cáo); 
- Lưu: VT, KHCN. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 
KT. TRƯỞNG BAN KH&CN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

Nguyễn Văn Hiếu 
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ceNG HoA xA ugI cnt Ncnin vIET NAM

DQc lip -Tgdo-H4nh ph{c

THONG BAo
Vd viQc Ad xu6t dit hhng nhiQm vg khoa hgc vh c6ng nghQ

c6p tinh ndm2024

Thuc hiQn quy dinh tai Quytit dinh s6 25I2018/QD-UBND ngdy l2l9l20l8

cria UBND tinh Quang Ngdi v6 viQc ban hdnh Quy dlr1h quin lf nhiQm vg khoa

hgc vd c6ng nghQ c6p tinh vd cAp co sd sri dgng ngdn s6ch nhd nu6c tr6n dia ban

tinh Quang Ngdi, Sd Khoa hgc vd C6ng nghQ trdn trgng th6ng b6o dtin qqi co

quan, t6 chirc vd c6 nhAn trong vir ngoii tinh dA xu6t d4t hdng nhiQm vg khoa hgc

vd c6ng nghQ $H&CN) cAp tinh ndm2024, cu th6 nhu sau:

1. Cin cri, tlii xu6t d{t hirng nhiQm vg khoa hgc vir c6ng nghQ c6p tinh
ndm2024

- Nghi quyi5t .O Ot-Nq/DH ngiry 2211012020 cria E4i hQi dai bi6u Dang bQ

tinh Quang Ngei l6n thri XX; quyiit ainfr sO tllqO-UeND ngdy l2l0lt202l cia

UBND tinh Qu6ng Ngdi ban hanh Kti ho4ch ph6t tri6n kinh t5-xd hQi 5 ndm 2021-

2025;KO ho4ch s5 151/K-I{-UBND ngiry 09/1212019 cria Chri tich UBND tinh

thuc hiQn f6t tu6n ri5 SO-fUfW ryity 30l5l2Ol9 cria Ban Bi thu v6 tii5p tqc thuc

hiQn Nehi quyi5t UEi nghi Trung uong 6 kh6a XI vO ph6t tri6n KH&CN phgc vp

sr,r nghiQp CNH, HEH trong didu kiQn kinh ti5 thi truong dlnh huong xd hQi chri

nghia vd hOi nh4p qui5c t6.

- Quy6t tlinh sO 476IQD-UBND ngiry 3ll3l202l cta IIBND tinh Quang

Ngai ph6 duyQt Ki5 ho4ch ph6t tri6n khoa hgc, c6ng nghg vd A,5i mOi s6ng t4o tinh

Quing Ngdi giai doqn 2021- 2025; Quyi5t dfuh sO t+++lqO-UBND ngdy

16191202l cira UBND tinh Qu6ng Ngdi ph6 duyQt Chuong trinh hA trg ring dr,rng,

chuy6n giao tiiin bO KH&CN thtc dAy ph6t tri€n kinh t6 - x6 hQi n6ng th6n, miAn

nrii, vilng ddn tQc thiOu s5 tinh Quang Ngdi giai doqn 2021 - 2025; Ki5 ho4ch s6

66/KH-UBND ngity 181512020 cria UBND tinh thFc hien Nghiquyi5t si5 50NQ-

CP ngiy l7l4l2)2} cria Chinh phri vi Ki5 hoach si5 Z7t-fgm; ngiry 271312020

cta Ban Thudng vp Tinh riy v6 mQt s5 chri truong, chinh s6ch chri dQng tham gia

cuQc C6ch m4ng cdng nghiQp lAn thri tu; quyiSt ainfr sO Zt+tlqO-UeND ngdy

24ll2l2\2l cria UBND tinh Quang Ngdi ph6 duyQt Chuong trinh ph6t tri6n tdi san

tri tuQ tinh Quang Ngdi d5n ndm 2030; Quyilt ttinh si5 2103/QD-UBND ngiy

22ll2t2\2l cira Cht tich UBND tinh vA vigc ph6 duyQt Chuong trinh chuy6n giao,

AOi mOi c6ng nghQ, ph6t tri6n thi truong KHCN vir doanh nghiQp KH&CN tinh

QuangNgEi d6n ndm 2030;...

UBND TiNH QUANGNGAI
soKHoA Hgc vA CONG NGHE
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- NhfiTre nhi€m vU quan trong ddi h6i KH&CN cin phii tlp trung gi6i quv6t
trong linh vgc qu6c phdng, an ninh, n6i chinh, thi6n tai, dich bQnh hoic c6c nhi€m
vu pluit sinh theo y6u ciu cua Tinh ty vi UBND tinh.

2. Phiiiu dd xuft ilft hing nhiQm vg KII&CN cAp tinh

. Phi6u aA x"uit nhi6m vg khoa hoc vi c6ng nghQ c6p tinh duo. c rrinh biy cu
th6, 16 ring theo c6c th6ng tin trong m5u ptriilu aA xuit kd- th"o Th6ng b6o niy
vA duo. c <lnng tii tr6n trang th6ng tin rti6n tu cria Sd Khoa hgc vd C6ng ngh$ tinh

Quing Ngii htto : //skh.ailansnsai .gov.vn

3. Thirnh phAn, tlia chi vir thni hgn tiSp nhgn Phi6u d6 xuit tt{t hing

. 3.l.Thinh phin: Phiiir tI€ xudt dat hang nhigm vu khoa hgc vi c6ng ngh6
cip tinh cua t6 chric vi c6 nhin theo Miu ainU *am, g6m: 0l ban gdy va 6t tan
tli6n tu kh6ng dit mat khiu (file worcl).

3.2.Dia chi ndp Phi6u d6 xuAt:

- Bin gi6y: T6 chric vi cd nhin n6p truc tirip (hoic qua dutmg btru rli€n) tai
Sd Khoa.hoc vri Cdng nghg tinh Quang Ng6i, dia chi: Sa ZOZa Truong Chinh,
thnrfi ph6 Quang Ngii, tinh Quang Ngai.

- Bin tli-dn n''r khOng tlat mdt kh6u (file word) giri diln h6p thu dign hr cira So
Khoa lroc vd C6ngngh6 skh@quangngai.gott.,m.

3.3. Thoi hau: Han cu6i nh4n phi6u dC xuSt tru6c 17 gid 00 phrtt, ngiy
3U3t2023.

Sd Khoa hoc vi C6ng ngh€ tinh Quing Ngdi tIA nghi c6c t6 chr?c vd c6 nhin
dA xudt nhi6m vp khoa hoc vi c6ng nghQ cdp tinn nri nh{n duoc Th6ng bio niy
c6 kE hoach ptro u6n r6.ng rii cho cic don vi tryc thuQc vi c6n b6 khoa hoc c6ng
tic trong co quan, don v! minh tliit ae tham gia tli xu.it nhi€m ru khoa hoc 

'dc6ng nglr€ cdp tinh ndrn2024 cta tinh euAngNgii.

chi tiiit xin li6n ftd; phdng euin lj'Khoa hoc (tli6n tho4i: 0255.8556005);
Fax: 0255 3824023 Mail: skh@qua'gngai.gov.vn; qlkh-skh@quangngai.gor,.vn.

Nol nhQn:
- TiDh iry: )
- IIDND ttu r: I lAao caoy
- ugNo tintl J
- Cdc Sq co quan, baq ngimh tintr;
- UBND chc huyQn, rhinh ph6, tI{ xe;
- Cric Vigu r4hi€n crn1 Tnrclg Dqi hac,
T6 chirc KH&CN, cic doanh o€friep rcrry vn
ngoiri tinh.

- Lf,nh <lao Sq
- Truog tam UD&DVKHCN (Dang tei):
- CAc phdng thuQc Sd:
- Luu: VT. QLKH.
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Miu-DXNV

PlrrEU DE XUAT NHrpM vv
KHOA rrgc vA c6NG NGHE cAp TINH NAM 2024

1. Tdn nhi6m vu 6Oe taiiOe 6nldU an SXTN/du 6a KH&CN): ..... .. ....

2. CEn cir de x*At @iii trinh theo quy tllnh tqi DiEu 8, Quyi5t <tinh s6 25l2018/QD-

UBND ugiy l2t9l20l8 cria UBND tinh Quiug Ngdi vir mQt s5 cin cit khAc co li6n

quan): .......-......-

3. XuAt xf hilh tharrh (chi tdnh bdy d6i voi dU 6n KH&CN vi dr1 an SXIN): -............

a. Tilr c6p thi&; tdm quan ft'o.ng phdi thr;c hiQn a tan tinh; t6c dgng vi anh truong d6n

<ldi s6ng kinh t6 - xf, h6i cria tinh \'.v...: ..........,.....-

5. Muc ti6u:

6. Ki6n nghi c6c uOi durg chinl cAu thuc hi6n: ..........

YOu cAu c6c k6t qui chinh vd c6c chi ti6u cin dat

Nlru cAu tlri trrrd ng (Khd ndng th! trrong tihr thy, ph*ong th*c chuyin giao 't'd thwottg

ai hod citc san pldry' (chi tlidr biry r16i vdi drt 6n IGI&CN vi du 6n SXTN):

Drf ki6n t6 clrric, co quar hoic tlia chi iurg dung c6c k6t qni t4o 1?: .........,.....................

10. Y6rr cAu d6i vdi thdi gian d6 tlat rlugc cic k6t qui (khdng. qud 18 thdng dAi vdl. di an,

lrh1ng cluir 24 thang d6i v6'i dA fii, lch1ng tlttd 36 thdng d6i voi dy dn SXTN vd dr dn

1.

8.

nl

9.

KHCN, tr*dng hpp khdc cdn giai h'inh rd)

11. Phrrong 6n lnry rl6rrg cic ngu6n luc cta td chirc tlu ki6n r'rng dung kOt qui tao ra.

(Kha ndng fury fi5nf nhdn |rc, tdi chinh yd co sd v$t chdt ti cac ngubn khdc nhau dO

thrc hiAn dV dn): .. . ......

12. Dg ki6n rrlru cAu kidr phi (d1r ki6n rd cdc nguin: Ngdn sach s{ nghiQp KH&CN, cdc

ngu6n khdc,...):

13. Dt ki6n hiQu qua kinh tixd h6i, khoa hoc vi c6ng nghg crla nhi-6m va.r (chi triilr biy
d6i voi dr1 rtu KH&CN vi du 6n SXTN):

- Hleu lua knlh tii - xa hOi /cziz ldn r6.ddng gdq cia du dn d6i vli cdc dq dn ddu tr san

xuAt tradc mdt rd ldu ddi bao g6nt s6 fiAn hm lo.r vd cdc dong g6p khdc...):

- Higrr qrra ve khoa hoc vi c6ng l91tr;. (tzc d6ng d6i vor lTnh v*c khoa hoc c6ng ngh| hAn

qtnn, ddo tqo, b6i dfing dQi ngil cdn bQ, tdng cxdng ndng h1c ngi sinh..,):

14. Th6ng til cria td chirc, c6 rilrAn ttd xu6t:

- Tfu t6 chirc/c6 nhAl dd xuit:...........

- Th6ng tir li6n h0: (Eia chi, diQn thoai, mail):.............-

..., ngay. . thang... ndm 2023

rO cntlc,cAxnAN ot xuAr
,1 ,

(Ho, t€n vc) cht k! - dong ddu d6i voi to chrc)

Ghi cltri: Phi&t di 
^-uit 

dtrgc trinh bdy khdng qud 4 trang gidy kh6 A4.


